ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2017
Caràcter: ordinària
Data: 21 de març de 2017
Horari: De les 16:00 hores a les 16:35 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Membres Junta de Govern:
Isaac Peraire Soler
Anna Plans Canal
Laia Font López
Montse Perarnau Casals

alcalde
regidora
regidora
regidora

Regidors convidats:
Montserrat Juvanteny Canal
Glòria Borralleras Soler

regidora
regidora

Secretària:
Anna Clària Vila

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Sol·licituds i comunicacions.
3. Obres
4. Aprovació despeses i pagaments.

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 7 de març de 2017.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la
íntegrament.

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
2.1 Sol·licituds
No n’hi ha
2.2 Comunicacions
No n’hi ha
3. OBRES
3.1 OBRES
Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les
diverses sol·licituds presentades, i atesos els informes de l’arquitecte
municipal, la Junta de Govern, acorda la concessió de llicència per a la
realització de les obres que a continuació s’esmenten:
a) Exp. 11/17.

3.2 COMUNICATS D’OBRA
a) Exp. 15/17.
b) Exp. 12/17.

4.- APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS
Vistes les diferents propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar
les següents despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel seu pagament.
a) De la factura número 349 a la número 466 de l’exercici 2017.
b) Jordi Pola Paredes en concepte d’assistència i desplaçament per
la participació com a membre de tribunals de selecció de
l’Administració local de 58,88 euros.

c) Consorci del Lluçanès en concepte de Plans d’ocupació i sota el
Programa de formació “Treball i Formació a Osona” en concepte
de roba per import de 82 euros.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent a “APROVACIÓ
PROVISIONAL ASSUMPCIO DEL SERVEI DE NETEJA PEL CONSELL
COMARCAL D’OSONA”, no inclòs a l’ordre del dia per a sotmetre’l a
coneixement de la Junta de Govern a l’empara de l’art. 91.4 del Reglament
d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. La declaració d’urgència
de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat dels membres presents.
APROVACIÓ PROVISIONAL ASSUMPCIO DEL SERVEI DE NETEJA PEL
CONSELL COMARCAL D’OSONA
Vista la necessitat urgent de contractar la neteja viària del municipi de Prats de
Lluçanès i atesa la proposta del Consell Comarcal d’Osona, que executa
Recollida de Residus d’Osona S.L. d’un cost total de 66,15 euros l’hora (IVA
inclòs).
Atesa la voluntat de formalitzar la delegació d’aquest servei amb el Consell
Comarcal d’Osona.
La junta de govern, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment l’assumpció del servei de neteja viària per
part de Consell Comarcal d’Osona a través de Recollida de Residus d’Osona
S.L. per import 66,15 euros l’hora (IVA inclòs) fins al 30 de juny de 2017, en
tant que està en tràmits administratius la delegació del servei al Consell
Comarcal d’Osona.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió,
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau
L’alcalde,
Isaac Peraire Soler

La secretària interventora,

